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Publicació de Bankia amb la col·laboració 
de la Fundació per la Pilota Valenciana. 
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L’Individual recupera el blanc

Des que la pilota valenciana va deixar de ser un joc per a convertir-se en un 

esport, el blanc immaculat es va convertir en el color que havien de lluir els 

pilotaris en el trinquet amb l'excepció de la faixa roja o blava, en el joc per dalt 

corda, o d’un rivet en el pantaló que diferenciava a un bàndol del rival en la 

modalitat de raspall. Encara hui, per a reconéixer la condició de professional 

d'un jugador es continua utilitzant l'expressió ‘ha vestit de blanc’.

Va ser amb l'arribada de la televisió i les retransmissions de les partides quan 

es va decidir variar la vestimenta. Es va incorporar el roig i el blau a les samarre-

tes perquè la diferenciació de cada equip en la pantalla fóra més evident. Amb 

el temps, este canvi es va fer extensiu a totes les partides, televisades o no, tant 

dels campionats oficials com les del dia a dia.

En la present edició i seguint la línia d'innovar i oferir un producte atractiu per 

al públic, des de l’organització del Campionat Individual Bankia – Trofeu Presi-

dent de la Generalitat s’ha estimat oportú introduir un canvi, fer un reconeixe-

ment a la tradició, a aquells pilotaris que van vestir de blanc molt abans de 

l’arribada de la televisió i de les samarretes roges i blaves.

És per això que s’ha recuperat la indumentària completament blanca amb 

l'excepció d’una xicoteta franja a un costat de la samarreta que determina un 

color i l’altre. Este és un particular homenatge a la història i als pilotaris 

d'antany.
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Una final per a romàntics
RESUM ESCALA I CORDA 2019

Genovés II tornava a la partida definitiva 
deu anys després per a enfrontar-se al gran 
campió, Soro III

Totes les edicions del Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la 
Generalitat tenen les seues coses a destacar, però la de l’any passat va ser de 
les més emotives dels darrers anys. Sobretot per la final, on Genovés II tornava 
una dècada després de l’últim intent de proclamar-se campió. A més a més, 
enfront va estar el gran dominador en actiu del torneig, Soro III, que acumulava 
cinc títols en huit finals disputades.

La fortuna va somriure al gran escaleter de Massamagrell, que va sumar el 
seu sisé entorxat en una final per al record que es va decidir en iguals a 55. Els 
moments que es van viure al trinquet Pelayo van ser impagables. Vertadera-
ment, va ser una final per a romàntics. 

Quadre d’honor
ESCALA I CORDA

CAMPIÓ SUBCAMPIÓEDICIÓ
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Soro III. El sisé per al xiquet que 
ho somiava a Sagunt

L’ ENTREVISTA

¿Com s’ha de preparar un pilotari per a competir per l’Individual? 

- És com en qualsevol campionat, tot depén de la il·lusió que tingues. Si vols 

tindre opcions per a guanyar-lo, has de tindre la motivació necessària per a 

aconseguir-ho.

Com vas viure la final de l’any passat contra Genovés II? I el camí fins a 

aplegar al títol?

- Va ser prou dura i tensa. Hi havia un component emocional alt. Li guarde 

molt de carinyo perquè quan guanyes una cosa que t’agrada, a la que li has 

tirat hores i que et motiva, sempre és una alegria. Crec que eixa és la definició 

correcta pel treball i l’esforç fet. No sóc de recordar quinzes en especial, em 

quede en el conjunt de la partida, del campionat i de la feina per aconse-

guir-ho. Va ser un camí difícil. Totes les partides van estar igualades. Les dues 

primeres les tanque en 45, i la semifinal i final en iguals a 55. De tots els Indivi-

duals que he jugat, crec que va ser el més complicat.

“De tots els Individuals que he jugat, crec 
que l’últim va ser el més complicat. Hi havia 
un component emocional alt”
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Nou finals en deu anys. Sis trofeus de campió. Se't podria considerar llegenda?

- No. Si tinguera eixe pensament seria egoista. Segons et fas major, aprens que 

l'important és el que tu mateix hages sentit. Jo estic molt satisfet de tot el que he 

aconseguit en la pilota però no per sentir-me llegenda, ni per haver guanyat més 

títols o menys. Em quede amb el meu treball. Eixa part intrínseca és la que m’im-

porta. Estic content per eixa superació personal. No busque un reconeixement 

públic, estaria equivocat, no em du a cap lloc.

Quan ha canviat Soro III des que va alçar el primer fris grec el 2012?

- Sempre he sigut un jugador de força, que ha buscat traure-li el màxim rendi-

ment als seus recursos, sobretot la jugada per davant i pegar-li en l’aire. És cert 

que els últims anys he perdut la capacitat de patir. Això ho fa l’edat, el desgast... 

Tot això et du a acomodar-te i fugir del patiment. La manera de compensar-ho és 

que abans era més nerviós, i ara sóc més calmat. El desgast físic, i sobretot 

mental, fa que siga complicat de gestionar.

Que significa per a tu este campionat?

- És el que més m’agrada, i al que m’he adaptat en més facilitat. Un busca la 

motivació del que ha vist de menut i jo anava a veure les partides del mà a mà a 

Sagunt. Mon pare m’arreplega de l’escola els divendres, em dóna-va l’entrepà 

per a berenar i anàvem cap allà. Recorde partides de Pigat, Genovés, Grau, 

Sarasol, Mezquita... M’encantava eixe clima que es generava. Jo volia viure el 

que ja havia viscut des de l’escala, per sort ho he fet.



JUGADORS ESCALA I CORDA

Un dels pilotaris preferits pels aficionats per la seua capacitat per a 

dominar la pilota amb les dues mans, l’escaleter d’Almussafes està 

totalment consolidat com a figura. En les competicions per equips ja 

acumula títols importants com el de la Lliga mentre que en el mà a mà 

encara està a l’espera de fer coses importants. 
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Pilotari amb un estil molt particular i característic que l’ha convertit en 

un escaleter diferent i alhora atractiu. El de Montserrat s’ha consolidat en 

la primera fila de la modalitat a força de grans actuacions i sobretot d’una 

gran potència de joc. Enguany ha aconseguit el seu primer gran títol 

professional, la Copa. 

MARC
Marc Gimeno Sánchez.

Rest.

26 anys.

Montserrat.
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DE LA VEGA
Lluís De la Vega Herrero. 

Rest.

22 anys.

Almussafes. 



JUGADORS ESCALA I CORDA

El participant més il·lustre de la competició amb sis títols aconseguits 

en nou finals disputades. Per davant solament té a Álvaro i iguala en 

números amb mites com El Genovés i Sarasol I. Soro III és el pilotari que 

ho passa tot i que és capaç d’alçar pilotes que pesen tones. És el vigent 

campió.  
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SORO III
Francesc Soro Juan.

Rest.

36 anys.

Massamagrell. 

Probablement, Giner és el pilotari que més ha progressat en la present 

temporada, en la qual ha fet un salt qualitatiu enorme. Sempre s’ha 

caracteritzat per pegar molt fort; ara, a més, situa la pilota allà on sap que 

pot fer més mal al rival. El de Murla s’ha convertit en un imprescindible 

dels millors cartells.  

GINER
Marc Giner Giner.

Rest.

22 anys.

Murla.
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Qualitat, màgia i carisma elevat a la màxima expressió en un pilotari 

que ha marcat una època i que continua delectant. Finalista en sis 

ocasions, este és l’únic campionat que falta en el seu palmarès. L’edició 

anterior va fregar una altra vegada el títol amb els dits en la final que va 

perdre per 60-55 davant Soro III. 

JUGADORS ESCALA I CORDA14

Té l’aval de ser nét del gran mestre Juliet d’Alginet i solament pels seus 

gens ja es pot esperar que arribe ser important en la pilota. A més està 

demostrant per mèrits propis que, efectivament, té capacitat per aconse-

guir la condició de figura. La seua mà esquerra causa, més que respecte, 

temor entre els rivals per la violència dels seus colps. 
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José Cabanes Corcera.

Rest.

38 anys.

El Genovés.

GENOVÉS II SALVA PALAU
Salvador Palau Clerigues.

Rest.

22 anys.

Alginet.



Favorit entre els favorits, pilotari de recursos infinits que fa fàcil el més 

complicat. El de Vinalesa es troba en un moment de forma superlatiu i 

està completant una de les millors temporades de la seua carrera profes-

sional en la qual ha estat campió de la Lliga Bankia i subcampió de la 

Copa. 

JUGADORS ESCALA I CORDA16

Jove pilotari que ha arribat a l’elit per a quedar-se i del qual s’espera 

que a curt o mitjà termini siga un dels mitgers de referència. Encara conti-

nua fent-se i ha de millorar coses, però el seu joc explosiu l’està situant en 

els cartells de més rellevància. En el mà a mà absolut també està 

començant el seu camí. 
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F. Xavier Puchol II Cataluña

Rest.

29 anys.

Vinalesa.

PUCHOL II ÁLVARO GIMENO
Álvaro Gimeno Burgos.

Mitger.

22 anys.

Massalfassar.



Finalista en dues ocasions, Pere Roc II ja fa diverses temporades que 

parteix amb la condició de possible favorit, en el mà a mà i en qualsevol 

competició en què participa. Jugador que sempre espenta i amb una 

esquerra enverinada, encara que les seues principals virtuts són el seu 

caràcter guanyador i capacitat de sacrifici. 

JUGADORS ESCALA I CORDA18

Pilotari que es troba en plena maduresa esportiva a qui la punta se li va 

quedar menuda i que ha estat capaç d’afermar-se com a un dels millor 

mitgers en les darreres temporades. Campió de les cites per equips més 

importants, el mà a mà se li resisteix malgrat gaudir d’un colp poderós i 

d’una de les esquerres més fiables.  
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NACHO
Ignacio Chacón Dalmau.

Mitger.

31 anys.

Beniparrell.

Rodrigo Sebastià Alonso.

Rest.

27 anys.

Benidorm.

PERE ROC II



José Salvador va ser una de les grans sensacions de la passada edició 

en arribar a semifinals, on va caure davant Genovés II. El de les Valls és 

un pilotari brau i segur, que està picant la porta dels grans esdeveniment. 

A més a més té unes qualitats especials per a la disciplina el mà a mà.  

JUGADORS ESCALA I CORDA20

Debutant per mèrits propis tot i la seua joventut, Mario és un diamant 

en brut que està començant a polir-se en la pilota d’elit. El seu joc i les 

seues maneres fa temps que criden l’atenció i la seua progressió des de 

les categories inferiors permet confiar que a Riba-roja hi ha una figura en 

projecte.
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MARIO
Mario Casades Tortajada.

Rest.

18 anys.

Riba-roja.

JOSÉ SALVADOR
José Salvador Fernández.

Rest.

22 anys.

Quart de les Valls.



La seua condició de mitger i el seu domini de les postures habituals 

dels escaleters converteixen a Pere en un dels rivals més incòmodes. Fa 

dues temporades, es va quedar a dos jocs de la final davant el posterior-

ment campió, Puchol II, mentre que l’any passat no va passar a semifi-

nals per solament un joc.
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El mitger que ha estat més pròxim d’emular al llegendari Grau, que ha 

sigut l’únic pilotari d’esta posició que s’ha proclamat campió individual. 

Santi ha jugat una final i sempre és un rival a tindre en compte per la seua 

rapidesa, capacitat per a fer-se avant i facilitat per a connectar amb la 

vaqueta amb els colps d’aire. 
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SANTI
Santiago Ortuño Orquin.

Mitger.

34 anys.

Finestrat.

Pere Ribes García.

Mitger.

35 anys.

Pedreguer.

PERE



JUGADORS RASPALL24

PABLO DE SELLA
Pablo Vidal Climent. 

Rest.

28 anys.

Sella.

Pilotari de bon cartell en la seua zona d’influència, la Marina, Pablo 

persisteix en el seu objectiu de consolidar-se en la pilota d’elit en el 

trinquet. Mans en té per a aconseguir-ho perquè el de Sella és del tipus 

d’escaleters que agraden al públic per la seua manera de jugar estètica i 

intel·ligent.  
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